
 
 

 
 
 

 

 التوجيهات الملكية السامية بشأن حول  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانبيان 

 مباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين يف الخارج ضد فيروس كورونا

 

 2021 يونيو 8المنامة يف 

تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان عاليا التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، بشأن مباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين 

األبوي على صحة وسالمة أبنائه المواطنين يف المقيمين يف الخارج ضد فيروس كورونا، التي تعكس حرص جاللته 

مختلف بقاع العالم، والتي جاءت استكماال لتوجيهات جاللته يف نهاية العام الماضي بتوفير اللقاح اآلمن للفيروس 

 بجميع أنواعه، وإتاحته مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

وإذ تعتبر المؤسسة، من خالل متابعتها الحثيثة، بأن التوجيهات الملكية السامية تأيت متوافقة مع ما نص عليه 

دستور مملكة البحرين من تكفل الدولة وعنايتها بالصحة العامة، وتوفير وسائل الوقاية والعالج، واالتفاقيات الدولية 

يل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والصكوك التي انضمت لها مملكة البحرين وخاصة العهد الدو

الدولية المعنية بحقوق االنسان، حيث قامت المملكة بتقديم الفحوصات وتوفير التطعيمات بمختلف انواعها 

كبر شريحة من خالل تلقي  للمواطنين والمقيمين على َحدٍّ سواء وبشكل مجاين، األمر الذي سيؤدى اىل تحصين أ

 تطعيمات الالزمة للقضاء على هذا الفيروس والبدء يف عودة الحياة الطبيعية إىل سابق عهدها.ال

كما ترحب المؤسسة بتقليل الوقت المتوقع للحصول على اللقاح اىل يوم أو يومين فقط من تاريخ التسجيل، وذلك 

% للحاصلين على الجرعة األوىل 80الـبناء على نوع اللقاح الذي يتم اختياره، مؤكدة على أن النسبة التي تجاوزت 

من السكّان المؤهلين ألخذ التطعيم منذ إطالق الحملة الوطنية للتطعيم يف ديسمبر الماضي، ما هي إال امتداد للجهود 

الكبيرة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبمتابعة مباشرة ودقيقة من صاحب السمو 

مان بن حمد آل خليفة ويل العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، منذ بدء انتشار الجائحة وحتى الملكي األمير سل

اليوم، يف إطار الحمالت التوعوية للتطعيم، وانعكاسا للوعي الصحي الذي يتسم به المجتمع، وحرص الجميع على 

 الحفاظ على صحة وسالمة أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي.

تأكيدها على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خالل التزام الجميع بالتدابير االحترازية والتعليمات  وتجدد المؤسسة

اإلرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، مع مواصلة التقيد باإلرشادات، وتحث 

حتى اآلن اىل متابعة آخر المستجدات سواء الجميع وخاصة المواطنين المقيمين يف الخارج ممن لم يتلقوا اللقاح 

 من خالل الموقع الذي خصصته وزارة الصحة للمستجدات الصحية يف مملكة البحرين

(https://healthalert.gov.bh)  أو من خالل تطبيق مجتمع واعي، داعية الجميع اىل المبادرة اىل التسجيل  ألخذ

أخذ الجرعة المنشطة من قبل األشخاص المؤهلين للحصول عليها، التطعيم يف أسرع وقت، باإلضافة اىل التسجيل و

وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمساهمة 

 يف منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره.
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